
Jesenný tábor s kockami 

LEGO®   

 

LEGO® CHALLENGE DAY       

 

re všetky LEGO® chtivé deti pripravujeme P . Po jesenný denný halloweensky LEGO® tábor

vyplnení prihlášky prežijú  Vaše ratolesti  jesenné prázdniny 28.10. 2016 a 31.10.2016  veselo a 

hravo pod  taktovkou našich skúsených animátorov. 

Spoločne sa necháme stiahnuť svetom LEGO® a budeme čeliť strhujúcej LEGO®   výzve.

V pondelok sa spolu s nami môžete tešiť na záverečnú Halloween LEGO® PARTY. 

Iba v Brick by Brick kreatívnom centre zažijú Vaše deti super jeseň v 2-dňovom tábore s 

obľúbenými kockami LEGO®. Zažijú množstvo zábavy, nájdu si nových kamarátov a ešte si aj 

zdokonalia svoje technické zručnosti. 

Dajte ich k nám do 2-dňového jesenného tábora s kockami LEGO®. 

Charakteristika tábora: 

 Celodenný program pod vedením skúsených animátorov 

 Zábavné hodiny s LEGO® stavebnicami 

 Kreatívna a umelecká tvorba 

 V cene je celodenná strava a pitný režim 

 Neskoro popoludní budete mať deti vyšantené a plné zážitkov opäť 

doma. 

 

  Cena: 32 €  (2 dni – piatok a pondelok) 

  Cena: 18 €  (1 deň – piatok alebo pondelok) 
 

 Deti od 6 do 12 rokov 
 

 Príchod: 08:00 -  8:30 

Odchod: 15:30 - 16:30 

 

 KreaTivO s.r.o. (oproti OC MAX), Gen. M.R.Štefánika 379/19, 911 01  Trenčín 

 Prihlasujte sa na adrese kreativotn@gmail.com 
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Jesenný tábor s kockami 

 LEGO® 

 

LEGO® CHALLENGE DAY       
 

Program: 

Piatok 

08:00 – 08:30 Príchod detí                          

08:30 – 09:30 Zoznámenie sa s prostredím a animátormi                

09:30 – 10:00 Desiata 

10:00 – 12:00 “LEGO Challenge - Postavme si model – aký? ... včas sa dozviete” 

12:00 – 13:30 Obed a oddych 

13:30 – 15:00 Príprava na halloween party – vlastná tvorba LEGO strašidielok a tekvíc 

15:00 – 15:30 Olovrant 

15:30 – 16:30 Príchod rodičov 

 

Pondelok 

08:00 – 08:30 Príchod detí 

08:30 – 09:30 Krátke hry a súťaže zamerané na logiku a motoriku detí 

09:30 – 10:00 Desiata 

10:00 – 12:00 “LEGO Challenge - Postavme si model – aký? ... včas sa dozviete” 

12:00 – 13:30 Obed a oddych 

13:30 – 15:30 Halloween party spojená s olovrantom 

15:30 – 16:30 Príchod rodičov 
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